Středa – restaurace Kabinet

NA ROZVOZ JÍDEL PROSÍM VOLEJTE do 10hod.

DNES POUZE NA TEL.ČÍSLO
222 588 406 , 602 267 724
704.
715.
600.
720.

0,25l
0,25l
0,25l
0,25l

Čočková polévka s párkem
Krémová cibulačka s bílým vínem
Uzená polévka s masem, zeleninou a kroupami
Hovězí vývar s nudlemi, zeleninou a játrovou rýží

30,30,30,39,-

NAŠE LIMO z ovoce: 0,3l : jahodová // z černého rybízu

30,-

SALÁTY:
673.

OKURKOVÝ SALÁT

30,-

672.

ŠOPSKÝ SALÁT

49,-

743.

CAESAR SALÁT s grilovaným kuřecím prsíčkem
( ančovičkový nebo česnekový dresink - vyberte si )

139,-

821.

Krémové DÝŇOVÉ RIZOTO s parmazánem ::: vegetariánské :::

109,-

864.

150g Plec z divočáka na šípkové omáčce, bramborové pyré

139,-

750.

150g Frankfurtské hovězí kostky, jasmínová rýže
( NEBO houskové knedlíky )
::: maso z mladého býčka plemene Charolais z našeho domácí chovu :::

105,-

631.

LASAGNE BOLOGNESE, tomatová omáčka
105,::: z mletého masa z mladého býčka plemene Charolais z našeho chovu :::

624.

150g Grilovaná vinná klobása, bramborová kaše
::: doporučujeme s okurkovým salátem :::

95,-

860.

150g Grilovaný kuřecí steak, máslová karotka, bramborová kaše
( NEBO pečené půlky brambor )

99,-

621.

150g Smažené kuřecí řízečky, bramborová kaše
::: doporučujeme s okurkovým salátem :::

99,-

828.

150g Grilovaná vepřová krkovička, papriková omáčka,
pečené půlky brambor ( NEBO hranolky // bramborová kaše )

99,-

872.

150g Vepřová panenka Wellington, omáčka z červeného vína
( panenka balená ve slanině s žampiónovou fáší a dijónskou hořčicí
v listovém těstě )
::: doba přípravy 20min. :::

169,-

888.

120g BIFTEK ze SVÍČKOVÉ, pepřová omáčka, pečené půlky brambor 209,::: maso z mladého býčka plemene Charolais z našeho domácího chovu :::

614.

150g Steak z CANDÁTA, bramborové pyré

TĚSTOVINY:
934.
Gnocchi se slaninou, rozmarýnem, houbami a smetanou,
sypané parmazánem
640.

Čerstvé domácí spaghetti AGLIO OLIO peperoncino e pancetta,

169,99,129,-

hoblinky Grana Padano
ZE STÁLÉ NABÍDKY:
608. 100g Smažený sýr, vařené pažitkové brambory

79,-

613.

95,-

677.

130g Grilovaný hermelín balený ve slanině, vařené pažitkové brambory
Tatarská omáčka / Kečup / Brusinky

10,-

